
 جامعة بنها
 كلية الزراعية

 قسم وقاية النبات
 

 (حيوان زراعي – دكتوراهللدراسات العليا )  E  A R Sالمعايير األكاديمية المرجعية 

 
  مستويات األداء العامة

 مواصفات الخريج

 
المعايير القومية األكاديمية القياسية العامة 

 NARS( الدكتوراهللدراسات العليا )برامج 

المعايير األكاديمية القياسية الدراسات 
 ARSE( الدكتوراهالعليا)برامج 

تعكس من أهم مكونات البرنامج التي  يجب أن يكون الخريج قادرا علي إن:
 االحتياجات

مرررررررإدديبررررررى إدرارررررراد واسعرررررر د   رررررر  د س رررررر .1

موضرررررررررررررور ادس مرررررررررررررر ر دم ررررررررررررر دس    رررررررررررررر  د

 س وس  دمإدج نبدسملج   د س علم.

 

دث ع رررررررر د و رررررررر يتمررررررررة دع عيةرررررررر دور م رررررررر د.-2

 لج  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر دسل رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري ج  د

)مصررررررررلا  دس علررررررررو دس  اسر رررررررر دس       رررررررر د

 خ اجدس  خصص.

 

د و ررررررر دم   رررررررى يتمرررررررة دع عيةررررررر دور م ررررررر د-3

د ل  رررررررررواسادس عل  ررررررررر دس مررررررررري ع د ررررررررراد
ت
 ة ررررررررر 

 مجرررررررررررررررر لدعرررررررررررررررريسم دس  خصررررررررررررررررصدس ل   رررررررررررررررر .د

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ملم وذو معرفة كبيرة بالتنوع -1
البيولوجي والموضوعات المتخصصة 

 في مجال الحيوان.

مزودة بقدرة معرفية كبيرة في -2

 مجال اآلفات الحيوانية.

ذو قدرة كبيرة علي حل المشاكل -3

الحيوان  وتفسير النتائج في مجال
 الزراعي.

لدية مقدرة عالية علي تقييم -4

 التقارير والمقاالت وتحليل المعلومات.

ذو قدرة علي قيادة العمل في -5

 مجموعات في المجال الزراعي.

ملما بأنظمة اإلنتاج في مجال اآلفات -6

 الحيوانية والطيور والقواقع.

ملما بالمكافحة البيولوجية في مجال -7

 ة .اآلفات الحيواني

 ملما ببدائل المبيدات الحديثة.-8
 

 -مهارات المعرفة والفهم:-1

 
النظريات والسياسيات والحديث من -أ

المعارف في مجال التخصص والمجاالت 
 ذات العالقة.

أساسيات ومنهجيات وأخالقيات البحث -ب
 العلمي وأدواته المختلفة.

المبادئ األخالقية والقانونية للممارسة -ت
 ال التخصص.المهنية في مج

مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة -ث
 المهنية في مجال التخصص.

المعارف المتعلقة بآثار ممارسته المهنية -جـ
 علي البيئة وطرق تنمية البيئة وصيانتها

 

 -أ.مهارات المعرفة والفهم:

 
الحديث من النظريات والسياسيات و-أ

والمجاالت  المعارف في مجال وقاية النبات
 ذات العالقة.

أساسيات ومنهجيات وأخالقيات البحث -ب
 العلمي وأدواته المختلفة.

المبادئ األخالقية والقانونية للممارسة -ت
 .ال وقاية النباتالمهنية في مج

الممارسة  مبادئ وأساسيات الجودة في-ث
 .المهنية في مجال وقاية النبات

مهنية المعارف المتعلقة بآثار ممارسته ال-جـ
 علي البيئة وطرق تنمية البيئة وصيانتها

 
 بعد انتهاء البرنامج يكون الخريج قادر على

فى  الحديثة معرفة األساس والنظريات-1

 مجال علوم الحيوان
 معرفة وبعمق لبيولوجيا الحيوان-2
معرفة علم وظائف أعضاء الحيوان -3

 واآلفات الحيوانية
معرفة وبعمق لبيئة وبيولوجيا -4

والنيماتودا وكيفية التقسيم  االكاروسات
 العلمي لها

معرفة المكونات الحيوانية للتربة -5

 الزراعية وتصنيفها
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معرفة أساسيات وأخالقيات البحث -6 

 العلميفى مجال الحيوان الزراعي
معرفة المبادئ القانونية واألخالقية -7

للممارسات المهنية  فى مجال علوم 
 الحيوان 

لطيور الضارة والقوراض معرفة وبعمق ل-8

 والقوقع وكيفية مكافحتها
معرفة مبادئ وأساسيات الجودة فى -9

فى مجال علوم  ممارسة العمل
 الحيوان الزراعي

 بآثارملم بالمعارف المتعلقة -11

الممارسة المهنية فى مجال 
 .الزراعي الحيوان
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 (حيوان زراعي – دكتوراهللدراسات العليا )  E  A R Sالمعايير األكاديمية المرجعية 

 
  مواصفات الخريج مستويات األداء العامة

المعايير القومية األكاديمية القياسية العامة 

 NARS( الدكتوراةللدراسات العليا )برامج 

المعايير األكاديمية القياسية الدراسات 
 ARSE( الدكتوراةالعليا)برامج 

من أهم مكونات البرنامج التي تعكس   يجب أن يكون الخريج قادرا علي إن:
 االحتياجات

 

 

تعي رررررررر د  ضرررررررر د.يبررررررررى إدرارررررررراد لا رررررررر درارررررررراد1

    ررررررررررررررر مددلرررررررررررررررولدمل ررررررررررررررر   د  ل ليررررررررررررررر د   رررررررررررررررىد

   ل لي .

عررررررررررر  دتو رررررررررر د ررررررررررلرمدن ررررررررررر   ددعل رررررررررر .دي ك مرررررررررر د2

  نظي  ادةيض  .

يبرررررى إدراررررراد رررررلا د ررررر دت دي خررررر د ررررر دس ر  ررررر اد-3

دمررررإدتعظررررىدمررررإدم ظررررواد عظررررىدمررررإدمجرررر لد
ت
تمررررواس

 ت ديع  رررررررررررررررلدرارررررررررررررررادرل ررررررررررررررر د دس ررررررررررررررري  دع   ررررررررررررررر د

مفررررررررر   مد  ررررررررر مدمى  ررررررررر در رررررررررلدس و رررررررررولد  ررررررررراد

 د  م.    مد

س   ررررررررر ا يد دسمل ررررررررر  اددب رررررررررك دد  رررررررررمي رررررررر مد-4

س   وي  ررررررررررررر د مصررررررررررررر وادسملعلومررررررررررررر ادس عل  ررررررررررررر د

 س خيى.

يخ ررررررررر د   فررررررررر د   رررررررررل دواس ررررررررر دممررررررررر  ل د-5

   تدبعضدسإلشيسف.

يررررررررررررري  دس لاس ررررررررررررر ادمررررررررررررر دتر ررررررررررررر لد ررررررررررررر ع  د-6

  ت رررررررررر  د   رررررررررر ىد  ررررررررررادسمليسجرررررررررر دب ررررررررررك دمى ررررررررررمد

 سملو  در لم د كو دسملعلوم ادن  ص .

 

كبيرة بالتنوع  ملم وذو معرفة-1

البيولوجي والموضوعات المتخصصة 
 في مجال الحيوان.

مزودة بقدرة معرفية كبيرة في -2

 مجال اآلفات الحيوانية.

ذو قدرة كبيرة علي حل المشاكل -3

وتفسير النتائج في مجال الحيوان 
 الزراعي.

لدية مقدرة عالية علي تقييم -4

 التقارير والمقاالت وتحليل المعلومات.

قدرة علي قيادة العمل في  ذو-5

 مجموعات في المجال الزراعي.

ملما بأنظمة اإلنتاج في مجال اآلفات -6

 الحيوانية والطيور والقواقع.

ملما بالمكافحة البيولوجية في مجال -7

 اآلفات الحيوانية .

 ملما ببدائل المبيدات الحديثة.-8
 

 -المهارات الذهنية:-2

 
تحليل وتقييم المعلومات في مجال -أ

 منها. واالستنباطالتخصص والقياس عليها 
حل المشاكل المتخصصة استنادا علي -ب

 المعطيات المتاحة.
إجراء دراسات بحثية تضيف الي -جـ

 المعارف.
 صياغة اوراق علمية.-د

 تقييم المخاطر في الممارسات المهنية.-هـ
التخطيط لتطوير الداء في مجال -و
 تخصص.ال
اتخاذ القرارات المهنية في سياقات مهنية -ز

 مختلفة.
 .واإلبداع االبتكار-حـ
المبني علي البراهين  والنقاشالحوار -ط

 واألدلة.

 

 -المهارات الذهنية:-2

 
مجال وقاية تحليل وتقييم المعلومات في -أ

 والقياس عليها واالستنباط منها. النبات
علي  حل المشاكل المتخصصة استنادا-ب

 المعطيات المتاحة.
إجراء دراسات بحثية تضيف إلي -جـ

 المعارف.
 صياغة اوراق علمية.-د

 تقييم المخاطر في الممارسات المهنية.-هـ
خطيط لتطوير الداء في مجال وقاية الت-و

 .النبات
اتخاذ القرارات المهنية في سياقات مهنية -ز

 مختلفة.
 االبتكار واإلبداع.-حـ
المبني علي البراهين الحوار والنقاش -ط

 واألدلة.

بعد دراسة الطالب للبرنامج يكون الخريج 
 قادر على :

تحليل وتقيم النتائج فى مجال الحيوان -1

 الزراعي
حل المشاكل المرتبطة باآلفات الحيوانية -2

 وكيفية التعامل األمن معها
 إجراء بحوث فى مجال الحيوان الزراعي-3
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صياغة األوراق البحثية ومراجعه -4

 الرسائل
تقييم المخاطر المترتبة على ممارسة -5

 العمل فى مجال الحيوان الزراعي
فى مجال  التخطيط لتطوير األداء البحثي-6

 اآلفات الحيوانية ومكافحتها
إدارة النقاشات وورش العمل فى مجال -7

 الحيوان الزراعي
مجال القدرة اإلبداعية واالبتكار فى -8

 .اآلفات الحيوانية ومكافحتها
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المعايير القومية األكاديمية القياسية -3 مواصفات الخريج مستويات األداء العامة

( الدكتوراةالعامة للدراسات العليا )برامج 
NARS 

المعايير األكاديمية القياسية الدراسات 
 ARSE( الدكتوراةالعليا)برامج 

من أهم مكونات البرنامج التي تعكس   الخريج قادرا علي إن:يجب أن يكون 
 االحتياجات

ب ررررررررررررررررررررررك د.يفمرررررررررررررررررررررريدس   رررررررررررررررررررررر   دس ع ل رررررررررررررررررررررر د1

 .م   يدو  د شيسف

.ي ررررررررل دن رررررررر   دس لاس رررررررر اد رررررررر درررررررررلودمررررررررإد2

ب رررررررررررررررك دةعررررررررررررررر لد رارررررررررررررررادن رررررررررررررررودس  وس ررررررررررررررربد

 مى م.

ي لررررررررررر دسملعلومررررررررررر ادس عل  ررررررررررر د سملصررررررررررر واد-3

س خرررررررريىدمررررررررإدسملعلومرررررررر اد  مرررررررر خلم  د رررررررر د

 س  يسا.س خ ذد

 ل ع ي رررررررر د خرررررررر ددم   ررررررربي رررررررلود جرررررررريس د-4

 س ع   ا.

يت ررررررررررررررررر  دسملج ورررررررررررررررررر ادس    صررررررررررررررررر دمرررررررررررررررررإد-5

 سملعلوم اد
ت
 ؛   تىحددلو 

 سملخ طي.دي ف م

ب رررررررررررررررررررك د.يعررررررررررررررررررر ل د  فمررررررررررررررررررريدس    نررررررررررررررررررر اد-6

 ةع ل.

مرررررررررررإدس صرررررررررررعو  اددمرررررررررررلى.ي ع مررررررررررر دمررررررررررر د-7

س تررررررررررررررررررررقد ك  رررررررررررررررررررر دسملعلومرررررررررررررررررررر ادس ي   رررررررررررررررررررر د

 .س    ص دس تقد  نقدرلي  دس  يساسا

وذو معرفة كبيرة بالتنوع ملم -1

البيولوجي والموضوعات المتخصصة 
 في مجال الحيوان.

مزودة بقدرة معرفية كبيرة في -2

 مجال اآلفات الحيوانية.

ذو قدرة كبيرة علي حل المشاكل -3

وتفسير النتائج في مجال الحيوان 
 الزراعي.

لدية مقدرة عالية علي تقييم -4

 مات.التقارير والمقاالت وتحليل المعلو

ذو قدرة علي قيادة العمل في -5

 مجموعات في المجال الزراعي.

ملما بأنظمة اإلنتاج في مجال اآلفات -6

 الحيوانية والطيور والقواقع.

ملما بالمكافحة البيولوجية في مجال -7

 اآلفات الحيوانية .

 ملما ببدائل المبيدات الحديثة.-8
 

 -المهارات المهنية:-3

 
المهنية الساسية والحديثة إتقان المهارات -أ

 في مجال التخصص.
 كتابة وتقييم التقارير المهنية.-ب
تقييم وتطوير الطرق واألدوات القائمة -جـ

 في مجال التخصص.
استخدام الوسائل التكنولوجية بما يخدم -د

 الممارسة المهنية.
التخطيط لتطوير الممارسة المهنية -هـ

 .وتنمية أداء اآلخرين

 

 -مهنية:المهارات ال-3

 
 السياسيةإتقان المهارات المهنية -أ

 والحديثة في مجال التخصص.
 كتابة وتقييم التقارير المهنية.-ب
تقييم وتطوير الطرق واألدوات القائمة -جـ

 في مجال التخصص.
استخدام الوسائل التكنولوجية بما يخدم -د

 الممارسة المهنية.
التخطيط لتطوير الممارسة المهنية -هـ

 .وتنمية أداء اآلخرين

بعد انتهاء الخريج من دراسة البرنامج 
 يكون قادر على :

إتقان المهارة العملية فى مجال الحيوان -1

 الزراعي
إتقان المهارة العملية في مجال تصنيف -2

الحيوانات وعمل مجموعات وإعداد العينات 
 الحيوانية

كتابة التقارير وتقيمها فى مجال الحيوان -3

 الزراعي
تقيم وتطوير الطرق واألدوات -4

المستخدمة ألعداد شرائح األنسجة والعينات 
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 الحيوانية
استخدام كافة األجهزة لقياس األبعاد -5

 والرسم واخذ العينات وإعداد النماذج
استخدام وتطوير أجهزة مكافحة وجذب -6

 وصيد اآلفات الحيوانية
استخدام وتطوير الوسائل التكنولوجية -7

 مجال الحيوان الزراعيالحديثة فى 
التخطيط لتطوير الممارسات المهنية فى -8

 مجال الحيوان الزراعي
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  مواصفات الخريج مستويات األداء العامة
المعايير القومية األكاديمية القياسية العامة 

 NARS( الدكتوراةللدراسات العليا )برامج 

المعايير األكاديمية القياسية الدراسات 

 ARSE( الدكتوراةالعليا)برامج 
من أهم مكونات البرنامج التي تعكس   يجب أن يكون الخريج قادرا علي إن:

 االحتياجات

 -المهارات العامة والمنتقلة:-4 -المهارات العامة والمنتقلة:-4ملم وذو معرفة كبيرة بالتنوع -1 
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 (حيوان زراعي – دكتوراهللدراسات العليا )  E  A R Sالمعايير األكاديمية المرجعية 

 
.ي ع مرررررررررررررر دمرررررررررررررر دسملعلومرررررررررررررر ادسمل   رررررررررررررر دراررررررررررررررراد1

ددو  د شررررررررررررررررررررررررررريسفسلح  رررررررررررررررررررررررررررو د
ت
ممررررررررررررررررررررررررررر خلم 

      ادت دد  دعيسم دمى   .

دع ن     رررررررررررررررر .يمرررررررررررررررر خل ددرررررررررررررررر  دسلح  ررررررررررررررررو د2

 .ةع لدب ك   و   دسملعلوم اد

 

مررررررررررررر دسلح رررررررررررررواددب رررررررررررررك دةعررررررررررررر لي وس ررررررررررررر د-3

.
ت
 ع  ع دت دع  ي و دس    ن  دت د خ ط  

 

 ةي قدر  .ب ك دةع لدي ظمد-4

د-5
ت
 ج  ر رررررر د رررررر دةي ررررررقددةيويرررررر .ي ررررررلودت ررررررلسة 

 ر  .

د  رررررر  كإدمررررررإدس  عل ررررررقدراررررررا.يعلررررررمدعوجرررررروود-6

س مررررررررررررررررررروادسملع و ررررررررررررررررررر د س خى  ررررررررررررررررررر دسمل صرررررررررررررررررررل د

 ع ملوضوع.

 وسرررررررلدم   رررررر دد.يرررررر ف مد   ررررررلادرارررررراد    ررررررق-7

  لملوك.

 رإدتةع   دسملمئو   .ي   د  م د8

 
 
 
 
 
 
 
 

البيولوجي والموضوعات المتخصصة 
 في مجال الحيوان.

مزودة بقدرة معرفية كبيرة في -2

 اآلفات الحيوانية.مجال 

ذو قدرة كبيرة علي حل المشاكل -3

وتفسير النتائج في مجال الحيوان 
 الزراعي.

لدية مقدرة عالية علي تقييم -4

 التقارير والمقاالت وتحليل المعلومات.

ذو قدرة علي قيادة العمل في -5

 مجموعات في المجال الزراعي.

ملما بأنظمة اإلنتاج في مجال اآلفات -6

 ة والطيور والقواقع.الحيواني

ملما بالمكافحة البيولوجية في مجال -7

 اآلفات الحيوانية .

 ملما ببدائل المبيدات الحديثة.-8
 

 
 المختلفة. بأنواعهالتواصل الفعال -أ

استخدام تكنولوجيا المعومات بما يخدم -ب
 تطوير الممارسة المهنية.

 وتقييم اداءاهم. اآلخرينتعليم -ت
 التقييم الذاتي والتعلم المستمر.-ث
استخدام المصادر المختلفة للحصول -جـ

 علي المعلومات والمعارف.
 العمل في فريق وقيادة فرق العمل.-حـ
إدارة اللقاءات العلمية والقدرة علي -خـ

 إدارة الوقت.

 

 
 المختلفة. التواصل الفعال بأنواعه-أ

استخدام تكنولوجيا المعومات بما يخدم -ب
 تطوير الممارسة المهنية.

 تعليم اآلخرين وتقييم اداءاهم.-ت
 التقييم الذاتي والتعلم المستمر.-ث
استخدام المصادر المختلفة للحصول -جـ

 علي المعلومات والمعارف.
 العمل في فريق وقيادة فرق العمل.-حـ
العلمية والقدرة علي إدارة اللقاءات -خـ

 إدارة الوقت.

 
 بعد دراسة الطالب للبرنامج يكون قادر على 

فى  التواصل بفاعلية مع المحيطين بة-1

 مجال العمل والبحوث
استخدام تكنولوجيا المعلومات فى مجال -2

 بحوث الحيوان الزراعي
تعليم اآلخرين وتقيم األداء فى مجال -3

 الحيوان الزراعي وبحوثة
 الذاتي وتطوير األداء المستمر التقييم-4
 العمل بروح الفريق وجماعية األداء-5
 إدارة الوقت الفعال -6
إدارة الحوارات العلمية والجلسات -7

 النقاشة فى مجال بحوث الحيوان الزراعي
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المعايير القومية األكاديمية القياسية العامة  مواصفات الخريج مستويات األداء العامة

 NARSللدراسات العليا )برامج الماجستير( 
المعايير األكاديمية القياسية الدراسات 

 ARSEالعليا)برامج الماجستير( 
من أهم مكونات البرنامج التي تعكس    يجب أن يكون الخريج قادرا علي إن:

 االحتياجات
 -المعرفة والفهم:أ.مهارات    



 جامعة بنها
 كلية الزراعية

 قسم وقاية النبات
 

 (حيوان زراعي – دكتوراهللدراسات العليا )  E  A R Sالمعايير األكاديمية المرجعية 

 
 

رارررررررررادمررررررررر دتعل ررررررررر د.يمررررررررر لم دمعيةررررررررر دم   ررررررررر د1

مررررررررررر دبعرررررررررررضدمرررررررررررإدس بىنررررررررررر م دم  شررررررررررري ددة ررررررررررر 

 س بى   درااد ع دت   د ل عية .

.يبرررررررررى إدرارررررررررادة  رررررررررر دملررررررررر ديخرررررررررصدسملوضرررررررررروعد2

مررررررإدنظي رررررر اد ن رررررر ذجد مفرررررر   مد م رررررر و دمرررررر د

.دبعضدس ف م
ت
       ادتعظىد خصص 

ي رررررررررررلادرارررررررررررادس   ررررررررررر دمرررررررررررإدسملعلومررررررررررر اد  ررررررررررراد-3

ر   ررررررررررررررررررررررررري  د ج      ررررررررررررررررررررررررر د س   ررررررررررررررررررررررررر دمرررررررررررررررررررررررررإد

ادس  ظي رررررررررررررررررر ادسملىدظرررررررررررررررررر اد سلج   رررررررررررررررررر اد  رررررررررررررررررر

د س  ج  رررررررررررررررررررررررررر اد س  ع   رررررررررررررررررررررررررر اد  ة رررررررررررررررررررررررررر ص

 سملعلوم ا.     مد

 

س   ررررررررر ا يد دسمل ررررررررر  اددب رررررررررك دد  رررررررررمي رررررررر مد-4

س   وي  ررررررررررررر د مصررررررررررررر وادسملعلومررررررررررررر ادس عل  ررررررررررررر د

 س خيى.

 

يررررررررررررري  دس لاس ررررررررررررر ادمررررررررررررر دتر ررررررررررررر لد ررررررررررررر ع  د-5

  ت رررررررررر  د   رررررررررر ىد  ررررررررررادسمليسجرررررررررر دب ررررررررررك دمى ررررررررررمد

 سملو  در لم د كو دسملعلوم ادن  ص .
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المعايير القومية األكاديمية القياسية العامة  مواصفات الخريج مستويات األداء العامة

 NARSللدراسات العليا )برامج الماجستير( 
المعايير األكاديمية القياسية الدراسات 

 ARSEالعليا)برامج الماجستير( 
مكونات البرنامج التي تعكس من أهم    يجب أن يكون الخريج قادرا علي إن:

 االحتياجات

 آمررررررررررررررررررررإددمرررررررررررررررررررر  كإيمرررررررررررررررررررر خل دب ررررررررررررررررررررك د.1

 سملعلسادسملع ل  د سلح ل  .

    ررررررقدمررررررلىدمررررررإدطرررررري دمى  رررررر دد.يخ رررررر ا 2

 لح دسمل    .

ملع لجررررررررر ددسملى  ررررررررر .يمررررررررر خل دس     ررررررررر اد3

سمل رررررررررررررررررررر   دع ي  رررررررررررررررررررر دممررررررررررررررررررررئو  د آم رررررررررررررررررررر د

 ب ك دةع ل.  

 ررررررررررررر ددعل رررررررررررر   سررررررررررررج ددعوضرررررررررررروح.يصرررررررررررر د4

 سلح  د سملع  .

ب رررررررررررررررررررررك د.يفمررررررررررررررررررررريدس   ررررررررررررررررررررر   دس ع ل ررررررررررررررررررررر د5

 .م   يدو  د شيسف

 ل ع ي رررررررر د خرررررررر ددم   ررررررررب.ي ررررررررلود جرررررررريس د6

 س ع   ا.

.يت ررررررررررررررررر  دسملج ورررررررررررررررررر ادس    صررررررررررررررررر دمرررررررررررررررررإد7

 سملعلوم اد
ت
 ؛   تىحددلو 

 سملخ طي.دي ف م

مرررررررررررررإدسمل ررررررررررررر   دس ي   ررررررررررررر ددمرررررررررررررلى.ي ررررررررررررر د8

 ع  ررررررررررررررررررررررررررررررررررر خلس د    ررررررررررررررررررررررررررررررررررر ادم   ررررررررررررررررررررررررررررررررررر  .

 

 -أ.مهارات المعرفة والفهم:  
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